
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO

O Supervisor da SESEG dirige-se a esta SECAD para informar que, após análise e
considerando possíveis  prejuízos a esta  Seccional  diante da escassez de recursos,  houve por  bem
aceitar os materiais entregues pela empresa ITACA EIRELLI em desacordo com as marcas previstas
no  edital  da  licitação  correspondente.  Entretanto,  por  conta  dessa  divergência,  sugere,  nesta
oportunidade, o agravamento da penalidade de multa anteriormente aplicada, através da majoração do
valor,  em percentual  proporcional  ao  montante  dos  itens entregues  em desacordo com as  marcas
originalmente cotadas na licitação.

Acerca da presente situação, esta SECAD se manifesta conforme abaixo:

1  -  Ratifico  a  aceitação  dos  materiais  entregues  pela  empresa  contratada,
principalmente diante da possibilidade da existência de prejuízos a esta Seccional diante do cenário
atual de restrições orçamentárias.

2  -  Ratifico  também a  sugestão  de  ampliação  do  valor  da  multa em razão  dos
materiais entregues em desconformidade de marca com os previstos no edital e ofertados na licitação.

3  -  Nesse  sentido,majoro  o  valor  da  penalidade  aplicada  anteriormente  por  esta
SECAD  no  Despacho  SJPA-SECAD  4110298,  para  acrescer  àquela  o  montante  de  R$  147,00,
totalizando, assim, multa pecuniária no valor integral de R$ 914,30.

Assim,  faço  remessa  deste  procedimento  a  SEMAT  para  registro  dos  materiais
recebidos no sistema correspondente.

Após, a SEOFI para apropriação da nota fiscal, devendo providenciar a retenção do
montante acima informado

Publique-se.

Por  fim,  a  SESUD-SECAD  para  expedir  notificação  à  empresa  a fim  de  que,
querendo, apresente recurso à decisão acima.

José Luiz Miranda Rodrigues

       Diretor da SECAD

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 12/07/2017, às 16:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4410698 e o código CRC 28FC3CB0.

Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 - Belém - PA - www.trf1.jus.br/sjpa/
0009430-75.2016.4.01.8010 4410698v6

SEI/TRF1 - 4410698 - Despacho https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 2 13/07/2017 13:08


